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1994). Muhammed Beşir Zafir ei-Ezhe
rl'nin Tal:ı~irü'l-müslimin mine'l-eJ:ıa

dişi'l-mevzu'a 'ala seyyidi'l-mürselin 
(bk. bibl), Haşim Ma'rQf ei-Hüseynl'nin 
el-Mevzu'at fi'l-aşar ve'l-a]J.bar: 'Arz 
ve dirô.se (Beyrut 1393). Abbas Ahmed 
Sakr ve Ahmed Abdülcevad'ın Süyuti'nin 
el-Cô.mi'u'l-kebir'i ile Münavi'nin el-Ca
mi'u '1-ezher'inden derlediği 819 rivayeti 
ihtiva eden el-EJ:ıô.dişü'l-mevzu'a (Bey
rut 1409/1988), ei-Emirü'I-Kebir es-Sün
bavl'nin 432 rivayeti alfabetik olarak sıra
ladığı en-Nu]J.betü'l-behiyye ti'I-eJ:ı{ı

dişi'l-mek~(i.be 'alô. ]J.ayri'l-beriyye (nşr. 
Züheyr eş-Şavlş, Beyrut 1409/1988) adlı 

eserleri burada zikredilebilir. Halk arasın
da yaygın olan güvenilir rivayetlerin ya
nında oldukça zayıf, hatta uydurma riva
yetleri de bir araya getiren çok sayıda ki
tap bulunmakta olup Bedreddin ez-Zer
keşl'nin et-Te~kire ti'l-el:ıô.dişi'l-müşte
hire (nşr. Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut 
1986), Şemseddin es-Sehavi'nin 1356 ri
vayetten meydana gelen el-Ma/pjşıdü'/

l;ıasene*, Şemseddin İbn To lun 'un 1169 
r ivayeti bir araya getiren eş-Şe~re ti'l 
eJ:ıô.dişi'l-müştehire (nşr. Kemal b. Bes
yOn! ZağiQI, 1-11, Beyrut 1413/1993). İsmail 
b. Muhammed ei-Acluni'nin 3281 rivaye
tl derleyen Keşfü'l-!Jafa'*, Muhammed 
ei-Hut ei-Beyrutl'nin 1784 rivayeti ihtiva 
eden Esne'l-metô.lib ti el:ıadişe mu]J.te
liteti'l-meratib (Kahire 1346; Beyrut 1403/ 
1983) ve Muhammed b. Ahmed b. Carul
lah es-Sagirl ei-Yemeni'nin 2717 rivayeti 
derlediği en-Nevô.tiJ:ıu'l-'atıre ti'l-eJ:ıô.

dişi'l-müştehire (nşr. Muhammed Abdül
kadir Ahmed Ata, Beyrut 1412/1 992) adlı 

çalışmaları bu türün en çok bilinen çalış
maları dır. MevzQ hadisler konusunu et
raflıca araştıran çalışmalar da yapılmış 
olup M. Yaşar Kandemir'in Mevz(i. Ha
disler (Ankara 1975) ve Ömer b. Hasan b. 
Osman b. Peliate'nin el-Vaz' ti'l-J:ıadiş 
(I-lli, Dımaşk 1401/1981) adlı eserleri bu
rada anılabilir. 
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On kategoriden biri, 
bir önermede yüklemin öznesi 

ve konusu, her türlü sureti 
kabul yeteneğine sahip ilk madde 

anlamında mantık 
ve felsefe terimi. 

_j 

Arapça vaz' kökünden gelen mevzü' 
kelimesi. üzerinde düşünülen ve söz ko
nusu edilen maddi-manevi her şey. her 
olay, duyularla algılanan ve işaretle gös
terilen her nesne için, ayrıca ağızdan çı
kan bir kelimenin anlam olarak karşılığı
nın bulunduğunu ifade etmek üzere kul
lanılmaktadır. 

Mantık terimi olarak mevzQ iki farklı 
anlamda geçer. 1. On kategoriden biri olan 
cevherin konumunu, onun ne durumda 
bulunduğunu belirten terimdir. Mesela 
Ahmet cevher olarak alınırsa onun ne ko
numda olduğu sorusuna "ayaktadır" veya 
"oturuyor" yahut "yatıyor" şeklindeki ce
vaplar ya da konum bildiren daha başka 
nitelikler cevherin mevzuunu belirtir. Bu 
anlamda mantık metinlerinde mevzGun 
yerine vaz' veya nusbe terimleri de kulla
nılmaktadır (Harizml, s. 218-219). Z. Bir 
önerme ister tümel (küi!T) ister tikel (cüz'l) 
ister olumlu (mOcibe) ister olumsuz (salibe) 
olsun onda iki teri m bulunmak zorunda
dır; bunlardan birine mevzQ (konu, özne). 
diğerine mahmQI (yüklem) denir. Nitekim, 
"Ahmet katiptir" önermesinde Ahmet 
mevzQ yani nitelikleri ve özellikleri taşı
yan, katip ise ona yüklenen, onu niteleyen 
konumundadır. Şu halde mevzQ başka bir 
şeyle nitelenendir; ancak niteleyen nite-

lenene ait olabileceği gibi olmayabilir de. 
Mesela, "İnsan canlıdır" veya, "İnsan taş 
değildir" önermelerinde olduğu gibi (Sey
feddin el-Amidl. s. 322) . Bir önermede bu
lunması gereken bu iki terim arasındaki 
ilişki felsefede cevher-araz, kelamda 
sıfat - mevsuf, nahivde mübteda -haber, 
fıkıhta mahkumün bih -mahkumün aleyh, 
belagatta müsned-müsnedün ileyh te
rimleriyle ifade edilmektedir; günümüz
de ise buna konu -yüklem veya özne-yük
lem ilişkisi denilmektedir. 

Felsefe terimi olarak mevzQ dar mana
da, "henüz güç (potansiyel) halindeki şe
kilsiz maddenin herhangi bir görünümle 
(sOret) ortaya çıkması, şekle bürünmesi ve 
formun taşıyıcısı" anlamına geldiği gibi 
geniş manada "maddenin uğradığı fiziki, 
kimyevl, biyolojik her türlü değişim ve dö
nüşümün üzerinde gerçekleştiği mahal" 
anlamına da gelmektedir. İbn sına'ya gö
re herhangi bir şey kendinde bulunma
yan bir gelişmeyi ve bir olguyu kabul et
me özelliği taşıyorsa buna heyGia, eğer o 
gelişme ve olguyu bizzat üzerinde bulun
duruyarsa buna da mevzQ denir (el-f:lu

dD.d, s. 245). Bütün bunlardan sonra mev
zu. nitelikleri ve arazları üzerinde taşıyan, 
maddedeki her çeşit değişimi yüklendiği 
halde değişmeyen ve kendi kendine var 
olan bir şey yani cevherdir. 
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Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin 
(ö. 597 /1201) 

hadis diye 
uydurulan rivayetlere dair eseri. 
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Müellif eserinin mukaddimesinde ha
dis diye uydurulan rivayetleri talebeleri
nin arzusu üzerine bir araya getirmeye 
karar verdiğini, devrin fakihlerinin dini 


